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Gyomirtó
permetező szer

kultúrgyepre

Folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL)

MEGVÁSÁROLHATÓ:
0,1 és 0,5 L-es kiszerelésben

Kedves Olvasó!

A Kerti hírmondó idei elsô számát tartja a kezé-
ben. Ahogy a korábbi években, továbbra is a gaz-
dabolti szezonhoz igazodva, az üzletek pultjaira 
kihelyezve találja meg ingyenes kiadványunkat.

Változatlanul a kiskerttulajdonosok, a nyitott 
és tájékozódni vágyó kertészkedôk számára ajánl-
juk lapunkat. Cikkeinkben igyekszünk olyan témá-
kat választani, amelyek aktuálisak és sokak érdek-
lôdésére tarthatnak számot. Fontos számunkra, 
hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatos és 
felelôsségteljes gazdálkodásra, az észszerû szer-
felhasználásra, a körültekintô kertmûvelésre. 

A kerti szezon indulásakor sok dolgunk akad. 
Már pusztán azzal is, mikorra idôzítsük a munká-
latokat. A januári tavaszok, az áprilisi telek meg-
nehezítik az évszakok hagyományos behatárolá-
sát. Még a rutinosok számára is fejtörést okozhat, 
hogy mikorra idôzítsenek egy-egy feladatot.

Egy biztos, az ôsz és tél nyomainak eltünteté-
se ne úszható meg. Amit ôsszel elmulasztottunk, 
azt még kora tavasszal pótolhatjuk. Tervezzük 
meg elôre a munkafolyamatokat, gondoljuk át, 
miben szükséges változtatni. Nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül az éghajlatunk változásának követ-
kezményeit. Sajnos nem igaz, hogy ez a probléma 
csak a távoli országokat érinti, foglalkoznunk kell 
vele hazánkban is. A globális felmelegedés hatása 
egyaránt érzékelhetô a természetben, a mikrofló-
rában. Magunk is tapasztaljuk a forró nyarakat, az 
aszályos periódusokat, az egyenlôtlen csapadé-
keloszlást. A változás tetten érhetô az erdôinkben,  

a kerti növényeinken. A fák és cserjék kiszáradhat-
nak, legyengülhetnek, a betegségek és kártevôk 
könnyebben utat törhetnek. Jól példázza mindezt 
a tuják pusztulása a kertekben. Hiába közkedvelt 
örökzöld, tudomásul kell vennünk, hogy páraigé-
nyes növény, és nem biztos, hogy tartósan meg-
marad a házunk körül.

Mit tehetünk? A levegô hômérsékletét nem 
tudjuk csökkenteni, de öntözéssel meggátolhat-
juk a talaj kiszáradását. Olyan fajokat válasszunk, 
amelyek jobban bírják a tartós meleget, a keve-
sebb csapadékot. A díszkertben ültessünk talaj-
takaró növényeket, az ágyásokat fedjük mulccsal.

A hozzáértést nélkülözô környezetvédelem 
nem több jó szándéknál. Alkalmazkodással, meg-
alapozott döntésekkel viszont hosszú távon is meg-
ôriz hetjük kertünk szépségét, termôképességét.

Kellemes olvasást, jó kertészkedést kívánok!

Gippert Bea
lapszerkesztô

Beköszöntô
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A tél vége sajnos nem jelenti a kerti, kertész-
kedési szezon azonnali és teljes beindulását. 
A kikelet elsô hetei, tágabban értelmezve 
az egész március inkább egyfajta átmeneti 
idôszak, mely azonban számos hasznos teendô 
elvégzésére ad lehetôséget. Lássunk pár 
jellemzô, kora tavaszi feladatot! 

A PALÁNTÁZÁS klasszikus bemelegítô elfog-
laltság, melynek nagy elônye, hogy a lakásban 
kell belefogni, így nem függ a kinti idôjárástól. 
A palántázás lényege, hogy védett körülmények 
között kezdjük el a magvetést, az így nevelt és 
megerôsödött növénykék pedig ideális idôszakban 
kerülhetnek majd ki a veteményesbe, elkerülve a 
fagyveszélyt. A folyamattal ráadásul idôt is nye-
rünk, hiszen mire a langyos idô beköszönt, már 
több hetes, elônevelt, ültetésre kész növényekkel 
rendelkezünk. 

A magokat jellemzôen 1-2 centiméter mélyre 
kell helyezni, közegüket az ujjunkkal tömöríteni, 
óvatosan megöntözni, majd fóliával befedni, és 
az egész keltetôt meleg helyre (22-26 °C) állítani. 
A növények kibújása után a fólia eltávolítható, az 
edényt pedig napfényes ablakpárkányra kell tenni. 
A kiültetés ideje akkor jön el, mikor a magoncok 
már legalább 3-5 levelet növesztettek. 

ÁTMOZGATÁS A kint elvégezhetô korai mun-
kák egyike a többség által nem igazán kedvelt 
ásás. A talaj átmozgatása több szempontból ki-
emelten fontos. A télen összetömörödött föld a 

lazítás után könnyebben kezelhetô, levegôsebb 
(oxigénben dúsabb) lesz, ráadásul egy füst alatt 
a gyommentesítés is elvégezhetô. Az ásás remek 
alkalom arra is, hogy tápanyagokat juttassunk ki, 
például érett komposztot vagy szerves trágyát.  
A mûveletre egyaránt szükség lehet füvesítés 
elôtt, vagy konyhakert kialakításakor. Nem mind-
egy az sem, hogy milyen szerszámot választunk.  
A háromszöget formázó fejjel ellátott ásók el-
sôsorban a talajlazításra alkalmasak, míg a négy-
zetes, szögletes típusok a szabályos alakú ül te-
tô gödrök kiásására valók. Erôsen köves, sziklás 
közeg esetében ásóvillára, köznapi nevén vas-
villára lesz szükség. A talajt jellemzôen 30-50 
centiméter mélyen ajánlott átmozgatni, sem a túl 
sekély, sem a túl mélyre hatoló ásás nem célszerû, 
elôbbi nem hatékony, utóbbi az esetek többségé-
ben felesleges, ráadásul nagyon fárasztó. Füvesí-
tés esetén a felásott talajt tömöríteni, egyenget-
ni, hengerelni szükséges, különben a gyepfelület 
gödrös, hullámos lesz!

A PÁZSIT ÁPOLÁSA is aktuálissá válik az év har-
madik hónapjától kezdve. Az elsô fûnyírást akkor-
ra kell idôzíteni, amikor a fûszálak már láthatóan 
növekedésnek indultak. Mielôtt azonban bein-
dítanánk a gépet, akad egy-két teendô. Elsôként 
gereblyézzük össze a területen maradt leveleket, 
ágdarabokat, majd nézzük át a pázsitot betegsé-
gek nyomai után kutatva. A leggyakoribb a hópe-
nész nevû gombabetegség, mely barnás-fehéres 
foltokat okoz a pázsiton. (Részletes anyagunk la-
punk 15. oldalán. A szerk.) Szerencsére a kezelés 
egyszerû, a gazdaboltokban hatékony permetsze-

Indulhat a szezon rek kaphatók. A gombás fertôzések ellen remek 
prevenció a tavasszal elvégzett gyepszellôztetés, 
melyhez egy gereblyeszerû speciális szerszám a 
legjobb választás, amit akár bérelhetünk is, de 
megvásárolva sem drága, pár ezer forintos tétel. 
A foltok felülvetése, vagy akár a teljes füvesítés is 
elkezdôdhet a hónap végén, de legkorábban akkor, 
ha a tartós hajnali fagyok már elmúltak. Fûmag 
választásakor ne az akciós árakat figyeljük, sokkal 
fontosabb, hogy a gyep típusa megfeleljen a kert 
adottságainak és a használat tervezett intenzitá-
sának, ezek alapján döntsünk a sport-, dísz-, ár-
nyéktûrô stb. fûmagkeverékek mellett!

TERVSZERÛEN A korán elvégezhetô tavaszi mun-
kák ab szolválása mellett nincs még késô a ter-
ve zés hez, gondolkodáshoz sem! Egy kert akkor 
lesz öröm és sikerélmény forrása, ha kialakítása 
tu da tos. Készítsünk rajzos vázlatot a területrôl, 
gon dol juk át, hogy melyik kertrészt mire, hogyan 
sze ret nénk felhasználni. Ne ragadjunk le az elsô öt-
le tek nél, bátran kísérletezzünk fejben és rajzban! 

Ez nemcsak praktikus és átlátható beosztást fog 
eredményezni, de a tavaszi teendôket is meg-
könnyíti, ha tervszerûen, elôre meghatározott 
lépésekben tudunk majd dolgozni. Ne vállaljuk 
túl magunkat, a veteményes maradjon kezelhetô 
méretû, a virágágyások akkorák legyenek, hogy 
bosszúság nélkül lehessen ôket gondozni, a fák, 
cserjék telepítésénél pedig mindig a kifejlett, fel-
nôttkori méretet vegyük számításba, így évekkel 
késôbb nem kerülünk – olykor szó szerint – szo-
rult helyzetbe!

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
A palántázáshoz sem különösebb elôkép-
zettség, sem bonyolult tárgyi feltételek nem 
kellenek, szükség lesz pár keltetôedényre, 
átlátszó fóliára, zsákos termôföldre (mivel ez 
a kerti talajjal szemben mentes a gyomoktól 
és baktériumoktól).
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Felszín alatti védelem
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Rendkívül hatékony talajfertőtlenítő rovarölő szer 
házikertek számára.

A készítmény III. forgalmi kategóriájú.
Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást! 

Megbízható 
védelem 
a talajlakó kártevők ellen!

Lassan beköszönt a tavasz, és indul a kertész 
számára az egyik legkedvesebb idôszak:  
a hosszú, tétlen tél után újra neki lehet látni  
a munkának, indulhat a tervezés és  
a szezon elôkészítése. A tudatos munka aztán 
a szezonban – szinte szó szerint – meghozza 
gyümölcsét, növényeink egészségesebbek 
lehetnek, javulhat a hozam és változatos, 
finomabbnál-finomabb termény kerülhet az 
asztalunkra. 

VETÉSFORGÓ Célszerû a munkát az ágyások 
meg ter ve zésével kezdeni. Még a legkisebb kert-
ben is törekedjünk valamiféle vetésforgó betar-
tására, tehát lehetôleg úgy alakítsuk ki az egyes 
zöldségfajok helyét, hogy ne ugyanoda kerüljenek, 
mint az elôzô évben. Vetésforgó nélkül megnô a 
kártevôk és kórokozók felbukkanásának kockáza-
ta, de hátrányos a talaj víz- és tápanyag-gazdál-
kodása szempontjából is.

Arra is figyeljünk, hogy nemcsak az azonos, 
hanem még az egy növénycsaládba tartozó, ro-
kon fajok is minél messzebb kerüljenek a régi he-
lyüktôl az új szezonban. A leggyakrabban ültetett 
zöldségfajok közül egy családba tartozik például 
a paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, de még a 
burgonya is (igaz, ez utóbbi szigorú értelemben 
véve nem zöldségféle). A hagymafélék közül a vö-
rös-, póré- és fokhagyma ne kerüljön ugyanabba 
az ágyásba. Az uborka, a dinnyefélék és a tökfélék 
se kövessék egymást a területen. Gyökérzöldségek 
közül a sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és a 
zeller, míg káposztaféléknél a fejes káposzta, kel-
káposzta, karalábé, karfiol és a brokkoli hozamára 

és egészségi állapotára lehet rossz hatással, ha 
nem megfelelô vetésforgót alkalmazunk. 

ÁGYÁSOK A kert legnaposabb, lehetôleg idôsza-
kosan sem árnyékos része alkalmas zöldség-
termesztésre. A legtöbb faj egyáltalán nem tûri 
még az enyhe árnyékot sem, bizonyos zöldsége-
ket, így például a fejes salátát egyenesen veszé-
lyes félárnyékos helyen termeszteni. A növény 
ugyan nem sérül, de fényszegény körülmények 
között nitrát halmozódhat fel benne, amely az 
egészségre káros anyag és – fôleg gyermekeknél – 
komoly tüneteket okozhat.

Az ágyások között célszerû kb. 30 cm-es 
utakat hagyni, ezen kényelmesen és biztonságo-
san lehet közlekedni, még akár talicskát tolva is. 
Az ágyásokat nem érdemes 120-150 cm-nél 
szélesebbre tervezni, hiszen a szezonban min-
den ápolási munkát (vetést, gyomlálást, szedést) 
az utakról benyúlva kell tudni elvégezni, anélkül 
hogy belépnénk a növények közé. 

VETÔMAG Ha sikerült fejben vagy papíron meg-
tervezni az ágyások helyét, valamint a vetni vagy 
ültetni tervezett fajok listáját, nekiláthatunk a 
vetômagok beszerzésének. Ellenôrizzük a meglévô 
készleteket, különös tekintettel a csomagoláson 
feltüntetett szavatossági idôre. Tudni kell ugyan-
is, hogy attól még, hogy látszólag nincsen baja a 

Tervezzünk zöldségeskertet!

Kerti tipp
A vetésforgót, a fajlistát és a vetômagos 
tasakokat ôrizzük meg, hogy az adott év 
tapasztalatai alapján könnyebb dolgunk le-
gyen a következô szezon elôkészítésekor.



7

magnak, sajnos, a csírázóképességüket egy bizo-
nyos – fajtól függô – idôtartam alatt elveszítik. 

Ha saját magot fogtunk vagy kaptunk vala-
kitôl, nézzük meg, hogy a téli idôszak alatt nem 
penészedett-e be, vagy nem támadta-e meg va-
lamilyen rovar. A penészes, dohos, rossz szagú 
magból, még ha ki is kel, valószínûleg nem fogunk 
tudni egészséges növényt nevelni. 

A kertészetekben, nagyobb áruházakban kap-
ható kis kiszerelésû vetômagos tasakok közül azt 
válasszuk, amelyen fel van tüntetve a szavatos-
sági idô, valamint a növény méretére és egyéb 
jellemzôire vonatkozó leírás. Ezen adatok között 
szerepel az ajánlott sor- és tôtávolság, így ki tud-
juk számítani, hogy hány magra lesz szükségünk 
egy adott ágyásban. A maradék magot mindig 
gondosan csomagoljuk vissza, és tároljuk száraz, 
hûvös helyen, ha szeretnénk a következô évben is 
felhasználni.

VETÉS ÉS ÜLTETÉS IDÔZÍTÉSE A kora tava-
szi-tavaszi szezont a zöldborsó, zöldhagyma, spe-
nót, sóska, sárgarépa, petrezselyem, fejes saláta 
és a hónapos retek vetésével kezdjük. Nyáron a 
sárgarépa és a petrezselyem kivételével mind-
egyik növény helyére más fajok kerülnek, fôleg, ha 
a tavaszi termesztéshez rövid tenyészidejû fajtá-
kat választunk. 

Nyáron paradicsom, paprika és tojásgyümölcs 
terem az ágyásokban. Uborkát támrendszer, vagy 
egy egyszerû uborkaháló mellé érdemes ültetni. 
Ezzel egyrészt helyet spórolhatunk, másrészt a 
jobban szellôzô állományt kisebb eséllyel támad-
ja meg betegség, de a szedést is megkönnyíti a 
függôleges lombozat. Zöldborsó után kerülhet 
zöldbab az ágyásba. Futóbabot inkább a kerítés 
mellé vessünk, így jól hasznosítható ez a felület 
is. Kisebb mennyiségben érdemes még zellert, ka-
ralábét, céklát és mángoldot is telepíteni. Vörös-
hagyma és fokhagyma is helyet kaphat, de ezeket 
ne a gyakran öntözött növények (pl. uborka) mellé 
tervezzük, mert a sok víz árt a hagymatesteknek. 
Mielôtt tök- és dinnyefélék termesztésén gondol-
kodnánk, mérlegeljük, hogy van-e helyünk a közel 
1 m2/tô térigényû fajok neveléséhez. 

Ôsszel a káposztafélék közül fejes káposzta, 
kínai kel és brokkoli is kerülhet az ágyásokba. Bi-
zonyos zöldségfajoknál (pl. póréhagyma, leveles 
kel, bimbós kel) áttelelô termesztésre is van le-
hetôség, de azzal számolni kell, hogy a helyüket 
így nem tudjuk ôsszel felásni. 

Ha nem túl kicsi a kert, akkor vetésforgón kí-
vüli évelô növények termesztése is megoldható. 
Ezek évrôl évre ugyanazon a helyen nônek, nem 
kell ôket minden évben újratelepíteni. Célszerû a 
kert szélére ültetni ôket, hogy az éves munkálato-
kat ne akadályozzák. Ilyen fajok például a spárga, 
a rebarbara vagy a torma. A tormáról érdemes 
tudni, hogy nagyon „gyomosít”, tehát ha egyszer 
elültettük a kertben, akkor nem igazán fogjuk 
tudni többé kiirtani arról a helyrôl.

dr. Szabó Anna

biztos védelem

megelőzés

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzés.

Használja az

ALFA SOLO-t!
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Kertészkedjen velünk!
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HATÉKONY MECHANIKAI VÉDELEM AZ EGÉSZSÉGES 
ÉS GAZDAG GYÜMÖLCSHOZAMHOZ

BIO PLANTELLA
SÁRGA LAPOK 
Kiváló mechanikus és 

teljesen természetes 

védelmet nyújt 

a zölséges és a 

gyümölcsös kertekben 

a legkülönfélébb 

kártevőkkel szemben.

BIO PLANTELLA
SÁRGA LAPOK 
Kiváló mechanikus és 

teljesen természetes 

védelmet nyújt 

a zölséges és a 

gyümölcsös kertekben 

a legkülönfélébb 

kártevőkkel szemben.

BIO PLANTELLA
RAGACSOS CSÍKCSAPDA 

Ragasztós szalag 
kiváló mechanikus és 
teljesen természetes 
védelmet nyújt a 
gyümölcsfáknak, 
bokroknak és 
díszfáknak a 
legkülönfélébb 
kártevőkkel szemben.

PLANTELLA
ORGANIK
A 100%-ban szerves 
Plantella Organik trágya szerves formában 
tartalmazza a nitrogén-foszfor-kálium alapú műtrágyák összes 
fontosabb összetevőjét, és alkalmas a talaj 
előkészítésére és 
minden növény 
kiegészítő trágyázására.
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PLANTELLA
ORGANIK
A 100%-ban szerves 
Plantella Organik trágya szerves formában 
tartalmazza a nitrogén-foszfor-kálium alapú műtrágyák összes 
fontosabb összetevőjét, és alkalmas a talaj 
előkészítésére és 
minden növény 
kiegészítő trágyázására.

BIO PLANTELLA
ARBOSAN 
Természetes alapú 
sebkezelő gél a fák 
éscserjék oltásának, és egyéb sérüléseinekutáni védelmére. Szivacsos 
fej a könnyű 
alkalmazásérdekében.

BIO PLANTELLA
ARBOSAN 
Természetes alapú 
sebkezelő gél a fák 
éscserjék oltásának, és egyéb sérüléseinekutáni védelmére. Szivacsos 
fej a könnyű 
alkalmazásérdekében.

A tél elmúltával, a rügyfakadás elôtt számos 
feladat vár ránk a gyümölcsösben. Cikkünkben 
sorra vesszük, milyen munkafolyamatok elvégzése 
szükséges ahhoz, hogy megalapozzuk a bôséges 
termést.

MIT TEGYÜNK A FAGYSEBEKKEL? A hideg, ke-
mény telek után a gyümölcsfák törzsén gyakran 
keletkeznek hosszanti repedések, úgynevezett 
fagysebek, fagylécek. Ha ezeket nem kezelik, ak-
kor a gyümölcsfák növekedése, a törzs vastago-
dása következtében megnyílnak, megrepednek, 
elrákosodnak. Sokszor taplógombák, szúbogarak 
telepednek meg a kialakult fagyléceken, amelyek 
egy idô után korhadásnak indulnak és a fa idô 
elôtti pusztulását okozzák. A fagysebeket ta-
vasszal, éles eszközzel körül kell vágni úgy, hogy 
a kéreg ép szövetei kerüljenek a felszínre, majd 
pedig a sebet le kell zárni a vizet és a fertôzô má-
sodlagos szervezeteket távol tartó sebkezelôvel: 
balzsammal, fagéllel.

FONTOS A NÖVÉNYVÉDELEM! Kora tavasz-
szal, idôjárástól függôen március végén, április 
elején ébredeznek azok a kártevôk, amelyek téli 
védelmet találtak a gyümölcsfák törzsének és 
vastagabb ágainak felváló kéregpikkelyei alatt. 
Fontos fakaparóval, drótkefével letisztogatni a 
fákat, a kéregtörmeléket összegyûjteni, majd 
elégetni. Ilyenkor rengeteg kártevôtôl szabadul-

hatunk meg, kevesebb gond lesz a nyári növény-
védelemmel. Szintén fontos feladat a fák koro-
nájában elôforduló moníliás gyümölcsmúmiák, 
a hernyófészkek és a tojáscsomók eltávolítása, 
megsemmisítése is. Enyhe idôben a lehullott 
lombot karbamiddal permetezzük le, hogy gyor-
sabb lebomlással védekezzünk a lehullott lom-
bon áttelelô kórokozók ellen.

A METSZÉST NE FELEJTSÜK EL! A gyümölcs-
fák metszését végezhetjük kora tavasszal, ôsszel, 
illetve tél elején, fagymentes napokon, de leg-
ideálisabb a rügyfakadás utáni idôszak. Az ôszi-
barack-, mandula- és a kajszifáknál a metszést 
nem szabad elsietni. Ennek akkor van a kedvezô 
ideje, amikor a virágrügyek már bontakozni kez-
denek. A meggyfákat is meg kell metszeni, a 
felkopaszodott gallyak tövén fejlôdött egyéves 
vesszôt hagyjuk meg. 

TALAJÁPOLÁS-TRÁGYÁZÁS Ne hanyagoljuk a 
gyümölcsfák talajának ápolását, a növények szá-
má ra friss tápanyag álljon rendelkezésre a tava-
szi induláshoz. A rendszeres metszés, levélhullás, 
ter més hozás miatt szükség van a rendszeres 
táp anyag-utánpótlásra, már csak azért is, mert 
a ház körüli, sûrûn beültetett kertekben a növé-
nyek nagy versenyben vannak.

Az ültetvények fáihoz a talajmûvelô eszkö-
zökkel szabadon hozzá lehet férni, ezért a mû- és 
szerves trágya kiszórása és talajba juttatása nem 

Kora tavaszi teendôk 
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KERESSE AZ EREDETI 
JAPÁN

MINŐSÉGET!

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER,  
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL,  

SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ

Méhekre nem veszélyes!

Levéltetvek, molykártevők, pajzstetvek, bogarak, rágó- és szívó 
kártevők elleni védekezéshez

Forgalmazza: SUMI AGRO HUNGARY Kft. www.sumiagro.hu

okoz különösebb gondot. A díszkertben, gyepesí-
tett kertben azonban ritkábban, illetve a többi 
közeli növény miatt korlátozottan lehet trágyáz-
ni, a tápanyagot a talajba juttatni. Ha viszont a 
föld felszínén marad a trágya, kiégetheti az ott 
élô növényeket és lassan jut a mélyebb talajba, 
ahonnan a fa gyökere hasznosítani tudja. A gyü-
mölcsfák gyökérrendszere többnyire nem hatol 
mélyre – a kortól és fajtától függôen a felsô 
egyméteres szintet hálózza be a legsûrûbben. 
Talajmûveléskor vigyázni kell, nehogy a gyökér-
zet megsérüljön. 

A gyümölcsfák gyökérzete, a törzstôl kiindul-
va egyenletesen, kör alakban hálózza be a talajt 
(idôsebb fa gyökérzete kb. 2,5-4 méteres sugarú 
körben él). A fákat nem csak a koronacsurgóban 
(a korona palástja alatt) kell trágyázni. Ezt tud-
va igenis van jelentôsége a minél nagyobb és jól 
trágyázott ültetôgödörnek, mivel csak ilyenkor 
juttatható trágya szabadon a mélybe. Késôbb 
már csak speciális eszközökkel lehet a kertben a 
mélybe juttatni a tápanyagot. A tápanyag-után-
pótlásra korlátozott lehetôség a lombtrágyázás 
is, ezzel is élni kellene minden permetezéskor.

 
A LEMOSÓ PERMETEZÉS NEM MARADHAT EL 
Nagyon fontos, hogy mikor végezzük el a lemosó 
permetezést, általában a téli fagyok elmúltával, 
de még a rügyfakadás elôtt végre kell hajtanunk. 
A legjobb hatékonyságot akkor remélhetjük, ha 
minél jobban kivárjuk a vegetáció indulását, hi-
szen a károsítók is ilyenkor kezdik meg aktívabb 
élettevékenységüket. A lemosó permetezésnek 
nem véletlenül ez a neve, mivel nagy lémeny-
nyiséggel, áztatásszerûen kell elvégezni (pl. egy 
három méter átmérôjû fakorona, akár 5-8 litert is 
kaphat). A lemosó permetezés egyszerre több be-

tegség, kártevô ellen is véd. Enélkül nehezen lehet 
eredményes növényvédelmet megvalósítani. 

Baktériumos és gombás betegségek ellen 
réz tar talmú szereket kell használni. A hagyomá-
nyosnak számító bordói lé mellett egyre ter-
jednek a réz-szulfát és rézhidroxid hatóanyagú 
készítmények. A réz a növény fejlôdésére is ked-
vezôen hat, erôsebbé, ellenállóbbá teszi a szö-
veteket, hatására a metszés során ejtett sebek 
is gyorsabban behegednek. A réztartalmú készít-
ményeknél figyelembe kell venni az egyes gyü-
mölcsfajok rézérzékenységét. Csonthéjasoknál 
(meggy, cseresznye, kajszi és ôszibarack) csak 
nyugalmi idôszakban, míg almatermésûeknél 
(alma, körte, birs, berkenye) sziromhullásig hasz-
nálhatjuk ezeket. 

A lisztharmatfertôzés megelôzésére kén-
tartalmú szereket vehetünk igénybe. Ezekkel 
bizonyos kártevôket, például az atkákat, a le-
véltetveket és a pajzstetveket is gyéríthetjük. 
Kifejezetten a kártevô rovarok ellen hatnak az 
olajos készítmények. Léteznek olyan, lemosó 
permetezésre alkalmas szerek, amelyek olajat, 
rezet és ként is tartalmaznak, tehát gyakorlatilag 
mindentudók. Arra azonban vigyázni kell, hogy a 
csonthéjasokat csak háromévenként szabad ola-
jos lemosásban részesíteni, a gyakoribb kezelésre 
érzékenyek. 

dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Mindig száraz, szélcsendes idôben permetez-
zünk, hogy a szomszéd kert ne kapjon belôle, 
és ilyenkor a szerek is jobban megtapadnak.

Trágyázásra a házikertbe, gyepre, virág-
ágyás ba telepített gyümölcsfáknak is szük-
ségük van, ugyanúgy, mint az ültetvénybe 
te le pített fáknak.

 Jó tudni!
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legalább ötszöri permetezés lenne szükséges a 
rajzási idôszakban. Ráadás még, hogy a nyugati 
dióburok-fúrólégy nagyon jól repül, és ha azon a 
fán, ami alatt telelt, nem talál gyümölcsöt, köny-
nyedén tovarepül, míg megtalálja tápanyagát. 
Úgy tûnik, teljesen felszámolni már nem lehet, 
de terjedésének visszaszorításában aktívan rész 
vehetünk.

A KÁROSÍTÓ JELENLÉTÉRÔL illatanyaggal ki-
egészített sárga ragacs csapda használatával 
gyôzôdhetünk meg. Jellegzetes szárnyrajzolatáról 
könnyû felismerni (2. kép). Kémiai védelemre alkal-
mas szerek ellene a Spilan 20 SG, Mospilan 20 SG 
(30 napos!), Full 5 CS, Karate Zeon 5 CS (14 na-
pos), Calypso 480 SC (II. kategóriájú, 14 napos). 
Az imágó megjelenésétôl idôzítve lehet alkal-
mazni ôket.

Taxner Ágnes

Az elmúlt karácsony alkalmával talán nem került 
annyi diós bejgli és más diós finomság az ünnepi 
asztalra, mint korábban, de ennek nem feltétlen 
a dióbél magas ára volt az oka, hanem az utóbbi 
évek retteget diókártevôje, a dióburok-fúrólégy. 
A kártevô szinte tarolt 2019 ôszére, sok 
termelôt megfosztva az utolsó szem diójától is. 

A gazdák elkeseredve tapasztalták, hogy nyár 
közepétôl, az idô elôrehaladtával, a dió gyümöl-
csökön egyre nagyobb mérvû a pusztulás, végül 
egyáltalán nem tudtak termést betakarítani, 
mert csak fekete színû példányokat szüretelhet-
tek, bennük feketés-barnás, töppedt dióbelekkel, 
melyek étkezésre alkalmatlanok voltak.

A TETTES a nyugati dióburok-fúrólégy, mely 
az utóbbi évek nagy kihívása. Észak-Ameriká-
ban ôshonos, és míg Európa néhány országában 
ugyan jelentôsebb mennyiségben fordult már elô 
a ’90-es évektôl, Magyarországon elôször 2011 
ôszén fedezték fel lárváit Kôszeg környékén. 
Ettôl kezdve azonban menthetetlenül terjedt a 
nyugati országrésztôl kelet felé, és az utóbbi 2-3 
évben helyenként már robbanásszerû szaporodá-
sával és totális károsításával találkoztunk. 

A fúrólégy azzal okozza a kárt, hogy lár-
va alakja, a nyû, a dió zöld burkát fogyasztja. 
A megtermékenyített nôstény petéjét a zöld bu-
rok héja alá helyezi. A legyek rajzása, repülése 
egészen hosszan, július közepétôl szeptember 
közepéig is eltart, a nôstényegyedenkénti több 
száz tojásból egy-egy gyümölcsbe nem ritkán 
20-30 darab is kerül. A peték hamar, 5-7 nap 
múlva kikelnek, míg a lárvák sokáig, 3-5 hétig 
is fejlôdnek, mely során egyre nagyobb felületet 
rongálnak meg a dióburokból. A kifejlôdött lárva 
a talajra esik, és sekélyen a földbe ásva magát a 
fa alatt bábozódik, telel, majd ott is marad a kö-
vetkezô év júliusáig. A fajnak egyetlen nemzedé-
ke fejlôdik csupán, de a két hónapig is elhúzódó 
károsító tevékenysége miatt rendkívül veszélyes. 

Kezdetben apró tûszúrásnyi bemélyedések 
látszódnak a zöld burok felületén, és ahogy a 
lárvák növekednek, fejlôdnek, egyre nagyobb 
lesz a szabálytalan alakú szövetelhalás. Puhul, 
feketedik a dió burka, majd ez az elszínezôdés a 
teljes felületen elterjed (1. kép). A burok elnyálká-
sodik, elrothad, elfolyósodik, majd a legvégén ki-
szárad, és a dió csonthéjára tapad annyira, hogy 
a szüret utáni tisztításkor sem lehet eltávolítani 
azt onnan. A károsodás következtében a dióbél 
nem fejlôdik megfelelôen, fokozatosan feketedik, 
fonnyad, ráncosodik, és egyre kisebb hányad lesz 
fogyasztható belôle. 

A VÉDEKEZÉS a károsító ellen nem egyszerû. 
Nehezíti a védelmet, hogy tápnövénye, a dió 
és fekete dió széles körben elterjedt, nem csak 
ültetvényekben találhatók, hanem rengeteg pél-
dányuk van házikertekben, út menti sorfák közt, 
szórványokban, erdei fának ültetve. Nehézség 
még, hogy olyan speciális gépre van szükség a 
védekezéshez, ami a 10-15 m-es fakoronát ha-
tékonyan lepermetezi. Ezt a hagyományos háti 
permetezô nem tudja produkálni. Ugyanakkor 
az elhúzódó rajzás miatt a teljes védelemhez 

Jött, látott, tarolt
A fúrólégyrôl

Hatékony gyomirtás 
a burgonyában

• Szelektív, széles hatás-
spektrumú gyomirtó szer

• Paradicsom, szója és spárga
kultúrákban is hatásos

gyomírtó
permetezőszer

S U BTI LS U BTI L

Disznóparéj • 
Tyúkhúr •
Parlagfû •

Kövér porcsin •

Kerti tipp
Továbbterjedése lassítható, ha megakadá-
lyozzuk a nyüvek talajba jutását, ezért a 
romló, hullott, a még lárvát tartalmazó sze-
meket maradéktalanul fel kell szedni, meg 
kell semmisíteni. Segít, ha a lombkorona alá 
fóliatakarást helyezünk, ami szintén meg-
gátolhatja a telelésre húzódást, vagy ha ez 
elmarad, akkor a talaj ôszi megmunkálása is 
gyérítheti a kártevôt. A mulcsos takarásnál 
szintén nem tud teljes védettségbe lehúzód-
ni a kártevô, így a téli fagy tizedelheti.

1. kép: A nyüvek a rothadó dióburok szövetei közt  
(fotó: T. Á.)

2. kép: A fúrólégy egy diólevélen (fotó: Barabási Brigitta)
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Használja a SUBSTRAL® START 
INDÍTÓ GYEPTRÁGYÁT 
minden gyeptelepítéskor!

Használja a vetômag, valamint 
a gyeptrágya egyszerû 
és egyenletes  
kiszórásához a 

SUBSTRAL® 
EASYGREEN  
UNIVERZÁLIS 
SZÓRÓKOCSIT!

Magvetés vagy gyeptéglás telepítés 
esetén is segíti 
a begyökeresedés folyamatát 
és gyorsítja a kezdeti növekedést.

Foszforban gazdag, speciális, hosszú 
hatású mûtrágya.

NPK 18-22-5

Füvesít? Gyepet telepít?Füvesít? Gyepet telepít?

A kertek jellegzetes hangulatát, zöld színhátterét 
adó gyepfelületeknek számos károsítója, 
betegsége ismert. Megjelenésük után, amellett, 
hogy a fûszônyeg díszítô értékét rontják, 
továbbterjedésük várható, ezért korai stádiumban 
javasolt a védekezés ellenük. 

A gyepnek, mint mesterséges, évelô növényközös-
ségnek számos kártevôje, betegsége ismert, közülük 
az egyik leggyakoribb a hópenész, rózsaszínû fol-
tosság, fuzáriumos foltosság, fuzáriumos fûpusztu-
lás nevû betegség. Ez a sok elnevezés ugyanazt a 
betegséget illeti. Az elváltozást a Fusarium (Micro-
dochium) nivalis nevû gomba okozza. Fûfélék közül 
bizonyos fûfajoknál fellépése gyakori, az egynyá-
ri perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), 
csenkeszfélék (Festuca spp.) és tippanfélék (Agros-
tis stolonifera) erôsen fogékonyak a gombára. Ahol 
megjelenik, késôbbi visszatérésére is számítani lehet.

HÓPENÉSZ A betegség hópenész néven is ismert, 
a gomba az ôszi vetésû, így zöld leveles, bokros 
állapotukban áttelelô gabonaféléken (búza, árpa) 
is károsít, azok fûhöz hasonló leveleit is károsítja. 
A hosszan (gyakran hetekig) tartó vastag hótaka-
ró alatt fellépô levegôtlenség hatására szaporodik 
fel a kórokozó, és a levelek elhalását okozza. Gyep 
és gabona levelein a kártétel tünetei hasonlóak: a 
levelek sárgulva, majd barnulva nedvesen elhalnak, 
rohadnak, a levelek összetapadva a talajra feksze-
nek. A kár már csak a hó elolvadása után válik nyil-
vánvalóvá. Súlyos, extrém fûpusztulás elsôsorban a 
tartós hóborítás következtében alakul ki.

TÜNETEK A gomba hótakaró nélkül is károsítja 
a gyepet, már ôsszel apró, elôbb sárguló, majd 
narancsvörös-vörösbarna színû apró, kör alakú 
néhány cm-es foltok formájában okoz levélelha-
lást. Télen a foltok egymáshoz közel, csoportosan 
jelennek meg, méretük elérheti a 10-20 cm-es 
átmérôt, a fûszálak barnán elhalnak. Folyamatos 
és ismétlôdô hûvös, nedves idôjárásnál a foltokon 
fehéres vagy rózsaszínû, penészszerû bevonat, a 
gomba micéliuma is kifejlôdik. A finom pókhá-
lószerû micéliumbevonat gyakran csak a hajnali 
órákban látható, a gyep felszáradásával eltûnik. 
A gomba a tövek gyökérnyaki részét is megfertôzi, 
elhalást okozva.

A GOMBA ÉLETCIKLUSA A gomba egész évben 
jelen van a gyepen, a levélhulladékokon és a talaj-
ban tartja fenn magát. A nagy hideget is elviseli, 
–20 °C-on is életben marad. Optimális hômérsék-
let számára a 12-19 °C. A nyári fûelhalás kevésbé 
feltûnô lehet, mert a fû gyors lombnövekedése ha-
mar benövi, eltakarja az elhalt leveleket. A hûvös, 
nedves idô beköszöntével gombafonalakat (micé-
liumot), szaporító spórákat (konídiumokat) fejleszt, 
szaporodik. Utóbbiak szóródását az esôcseppek és 
a szél is segítik. Ápolás során a cipôtalpra tapadt 
beteg levelekkel, gombarészekkel magunk is elôse-
gítjük terjedését.

KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK Nem átfagyott, 0–8 °C 
közötti hômérsékletû nedves talaj és nedves levelek 
– ôsztôl tavaszig – kedveznek a betegség fellépésé-
nek és terjedésének. Különösen súlyos megjelenése 

Gyepek súlyos betegsége  
a fuzáriumos fûpusztulás

a hótakaró hosszan tartó fennmaradásával párosul. 
Segítik a betegséget a visszatérô, ismétlôdô, ned-
ves, hûvös idôjárási ciklusok. A túlzottan rövidre 
nyírt gyepnél is gyakoribb a fertôzése. Megfigye-
lések szerint a 6 cm-es vagy ennél nagyobb fû-
magasságnál kártétele kevésbé súlyos. A betegség 
erôsödése akkor várható, amikor a fû növekedése 
lelassul, gyenge. Kedveznek a gombafertôzésnek a 
tartósan felhôs, fényszegény idôszakok, a magas 
páratartalmú, ködös napszakok.

A VÉDEKEZÉS LEHETÔSÉGEI Eredmény az ag-
rotechnikai, kémiai védekezési módszerek együttes, 
harmonikus alkalmazásával, integrált védelemmel 
biztosított.

AGROTECHNIKAI, ÁPOLÁSI JAVASLATOK 
A gom bá val szem ben a gyep 6-7,5 cm magasságnál 
a legellenállóbb, ennél alacsonyabb vagy maga-
sabb állo mány fogékonysága lényegesen nagyobb. 
A gyep vízellátása szintén befolyásolja a gombá-
val szembeni fogékonyságát: a túlöntözött, gyak-

ran és sok vízzel ellátott, valamint a vízhiányos 
gyep fogékonysága meghaladja az igény szerint 
és egyenletesen öntözött állományét. Egész év-
ben fontos a gyep lombja vizes állapotának mi-
elôbbi felszáradása, különösen hûvös idôjáráskor. 
Ezt elôsegíthetjük a napközbeni, nem esti vagy 
éjszakai, öntözéssel, és a ritkább, de nagyobb 
vízadag alkalmazásával. Már a kert kialakításá-
nál figyelembe kell venni, hogy a kert átszellôz-
hetô legyen, zárt sövénysor vagy tömör kerítés 
ne akadályozza a kertben a szabad légáramlást. 
Egyenetlen, alkalmi, bôséges nitrogén mûtrágyá-
val a fûtövek szöveti szerkezete lazává, sejtfalai 
vékonyakká válnak, ami kedvez a fuzárium gom-
ba könnyû behatolásának, fertôzésének. Külö-
nösen ôszi idôszakban jelenthet súlyos veszélyt 
a nitrogén túladagolása. Ne alkalmazzuk ôsszel 
az év közben használt mûtrágyákat! Helyettük a 
magas foszfor- és káliumtartalmú, erre a célra 
kifejlesztett ôszi kombinált mûtrágyakeverékkel 
erôsítsük meg a gyepet télire. Különösen fontos 
a talaj levegôzöttségének, vízelvezetô képességé-

Fuzáriumos kör alakú fûpusztulás Hó alatt a levélzet elhal
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nek biztosítása még a tél elôtt, ami a betegség 
megelôzésének fontos eszköze. Tavasszal, amint a 
léghômérséklet eléri vagy meghaladja a 20 °C-ot, 
a gyep növekedése fokozódik, a fûszálak meg-
erôsödnek. Az ekkor adagolt nitrogén ezt a folya-
matot erôsíti, a fuzáriumos betegség jelentôsége 
lecsökken. Az itt felsorolt termesztéstechnikai 
módszerek, bár nem egyenér té kûek a kémiai vé-
delem hatásával, de erôsítik a fû kondícióját, éle-
terejét, természetes ellenálló képességét. 

KÉMIAI VÉDEKEZÉS Az Európai Unió növény-
védôszer-forgalmazási szabályai következtében 
számos, e gomba ellen ható gombaölô szert a 
forgalomból kivontak, kevés hatékony engedélye-
zett szer maradt a gyepvédelemre. Alapelv legyen 
a fungicidek felhasználásánál, hogy ha év közben 
és elôzô évben fellépett a fuzáriumos fûfoltosság, 
akkor érdemes ôsszel kezelést alkalmazni még az 
erôs lehûlés elôtt. A talajban lakó alakja ellen a 
Polyversum (hatóanyaga: Pythium oligandrum) 
biológiai gombaölô szer ajánlott, a készítmény a 
III. forgalmi kategóriába és a bio lógiai gombaölô 
szerek csoportjába tartozik, emberre, állatra ve-
szélytelen. Hatása kifejtéséhez a talajnak legalább 
a 10 °C-ot el kell érnie, az ennél kissé magasabb 
hômérsékletnél kedvezôbb hatású. A Fusarium 
gomba mellett más, talajban lakó és gyökérkáro-
sító gombák ellen is hat ez a készítmény, felszapo-
rodásukat megakadályozza. Lomb- és talajvédelmi 
célra bôséges permetlé alkalmazásával a Switch 
62,5 WG felszívódó hatású, szabad forgalmú 
gombaölô szer (hatóanyag: fludioxonil+ciprodinil) 
ajánlott. A foltos fûpusztulásnál, gyenge fertôzés-
nél lokális, a foltok és környékének permetezése is 
hatásos, elegendô lehet, ha a beteg gyepfelület 
körül az egészséges – még egészségesnek látszó 
– lombot is 30-50 cm szélességben éri a fungicid. 

dr. Némethy Zsuzsanna

Hópenész gombamicéliuma a leveleken
A tôkemûvelésmód fogalma alatt a 
szôlôtermesztôk a szôlôtôke idôs fás részeinek 
formáját, méretét és térbeli elhelyezését értik. 
A gyümölcstermesztésben ezzel megegyezô 
fogalomként ismert a koronaforma, amely a 
növény egyfajta vázát jelenti. A szôlô telepítését 
követô néhány év arról szól, hogy kialakítjuk ezt 
a meghatározott formát, amely a késôbbiekben 
már bizonyos kötöttséget jelent a metszés és a 
zöldmunkák megválasztásában. 

SZEMPONTOK A tôkemûvelésmód megválasz-
tásának legfontosabb tényezôi a termôfajta 
és annak részben genetikailag kódolt tulajdon-
ságai, a termôhelyi sajátosságok, valamint a 
termelési cél. Mindenekelôtt el kell döntenünk, 
hogy milyen alapanyagot szeretnénk elôállítani. 
A csemegeszôlô, borszôlô, vagy éppen minôségi 
borszôlô elôállítása esetén más-más tôkemûve-
lésmód megválasztása célravezetô. A mûvelés-
módhoz szervesen kapcsolódik továbbá az ún. 
metszésmód, amely alatt az éves vesszôk vissza-
vágási módját, típusát értjük. 

Léteznek olyan tôkemûvelésmódok, amelyek 
több, míg mások csak egyféle metszésmóddal 
kombinálhatók. Figyelembe kell továbbá venni 

Tôkemûvelésmódok 
a gyakorlatban

a termôhelyi tényezôket, különösen az idôjárási 
sa já tos ságokat és a talajtényezôket. Téli fagyok 
fellépése esetén pl. olyan mûvelésmód jöhet szá-
mításba, amikor gyakorlatilag tôketörzset nem 
alakítunk ki, ily módon a tôkék télen a talajjal be-
takarhatók. Olyan helyeken, ahol a talaj menti fa-
gyok gyakoriak, egészen magas törzsû formák (pl. 
függönymûvelés) jelenthet biztonságot. A medi-
terrán és trópusi szôlôtermesztésben a fürtök ár-
nyékolása kulcskérdés, különösen a csemege szôlô-  
termesztésben. Ennek megfelelô tôkeforma pl. 
a líra, vagy a pergola, melyek egyelôre a hazai 
szôlô ter mesz tésben nem terjedtek el (1. kép). 

FAJTA ÉS MÛVELÉSMÓD KAPCSOLATA 
A szô lô faj tának megfelelô mûvelésmód meg-
választása alapvetô követelmény az ültetvény-
szerkezet kialakításánál. E tekintetben a legfon-
tosabb kérdés az egyes fajták termôképessége. 
A termékenység szempontjából két fontos szem-
pont különíthetô el: a rügy ter mékenység, vala-
mint a fürttömeg. Az elôbbi nem más, mint a 
metszéskor meghagyott, ún. világos rügyekbôl 
fejlôdô átlagos fürtszám, míg a fürtátlagtömeg 
a fajtához szervesen kötôdô, genetikailag kódolt, 
ugyanakkor klónonként és évjáratonként változó 
értékként ismert. Az egyes szôlôfajtákhoz igazo-
dó mûvelésmódokat tehát a rügytermékenység, 
a fürtátlagtömeg, illetve a hajtás, lombszerkezet 
alapján szükséges meghatározni. 

A zsúfolt lombozatot nevelô, ún. vegetatív 
fajták esetében olyan mûvelésmódot válasszunk, 
amelyiknél keskeny, szellôs lombozat nevelhetô 
ki, míg a bôtermô fajtáknál olyan mûvelés- és 

metszésmód szükséges, amellyel a fürtszám és a 
hozam hatékonyan csökkenthetô. További kérdés 
még a különbözô rügyemeletek termékenysége a 
meghagyott vesszôn. A legtöbb szôlôfajta ese-
tében az alsó rügyek termékenysége kisebb, mint 
a vesszô középsô, 8-12. rügyemeletei esetében. 
A hosszú metszés tehát minden esetben az ültet-
vény termôképessége fokozásának egyik fontos 
eszköze lehet.

LEHETSÉGES VÁLASZTÁSOK Kis termôképes-
ségû, de sûrû hajtásszerkezetû fajtáknál célszerû 
ernyô- vagy combmûvelést választani, hosz-
szú szálvesszôs metszés alkalmazásával (2. kép).  
Bôtermô fajták esetében viszont a kordonmûve-
lések különbözô változatai javasolhatók (3. kép). 
Ez esetben a fürtméret függvényében rövid- vagy 
hosszúcsapos metszést is alkalmazhatunk. Mind-
ez megfelelô a legtöbb csemegeszôlô-fajta ter-
mesz tésében is. A kordonmûvelésekhez tartoznak 
a házikertben méltán népszerû lugasmûvelések is.

Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán

A tôkemûvelésmód az ültetvényszerkezeti 
elemek közül azok közé tartozik, amelyeket 
az ültetvény jellemzôen 30-40 éves élettar-
tama folyamán ugyan megváltoztathatunk, 
ugyanakkor ennek kivitelezése rendkívül 
körülményes a gyakorlatban. Ennek meg-
felelôen a szôlô telepítését követôen olyan 
döntést kell hoznunk a tôkemûvelésmód te-
kintetében, amely több évtizeden keresztül 
meghatározza az ültetvény sikerességét.

 Jó tudni!

1. kép 2. kép

3. kép
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A homoktövis (Hippophaë rhamnoides) viszonylag 
igénytelen kis fa. Másik magyar neve, az 
ezüsttövis sokat elárul a jellegzetességeirôl. 
Jellemzi ezüstös, apró csillagszôrökkel borított 
levelét és mutatja, hogy ágai bizony kellemetlenül 
szúrósak az ágtövisektôl. Ugyanakkor ezek az 
ágak dekoratívak, mert az apró, pikkelyszerû 
szôröktôl ezüstösen csillognak. A homoktövis 
azonban nem csak dísznövény. 

ÉRDEMES FOGYASZTANI A nyár végétôl a bok-
ron megjelenô, gömbölyded vagy tojás alakú, érô 
termések narancssárga színe is szépen díszít. 
A bogyó a komolyabb fagyokig az ágon marad, ha 
nem szedjük le. A termése rendkívül gazdag vita-
minokban és fontos, biológiailag aktív anyagok-
ban. Legfontosabb és legismertebb a citromnál 
sokszorosan magasabb C-vitamin-tartalma (0,15-
0,3%), és jelentôs a B- és E-vitamin-tartalma is, 
valamint kiemelkedô a karotinoidtartalma, ami 
az A-vitamin képzôdéséhez szükséges. Jelentôs a 
kalcium- és magnéziumtartalma is. 

Mind a gyümölcs húsában, mind a magban 
értékes zsírsavak is felhalmozódnak. Különösen 
a magolaj gazdag linolénsav- (telítetlen ω3 zsír-
sav-) tartalma hasznos lehet a szív- és érrend-
szeri panaszok megelôzésében. A magolaj bôr-
regeneráló kozmetikumok hatóanyaga, ekcéma, 

égési sérülések kezelésében is hasznosítható. A 
gyümölcslevet rendszeresen fogyasztva erôsít-
hetjük immunrendszerünket. Mindezek alapján a 
homoktövis egy nagyon egészséges, sokféle cél-
ra feldolgozható gyümölcs, amin az sem ronthat, 
hogy sajnos a mértéktelen reklámok sokszor olyat 
is állítanak, ami nem megalapozott. 

HOVÁ ÉS HOGYAN ÜLTESSÜK? Ez a növény az 
északi féltekén, különösen Ázsiában sokfelé elter-
jedt. Magyarországon is honos, de ezek az állomá-
nyok védettek. A nevének megfelelôen többnyire 
homoktalajon, folyó- vagy patakhordalékon él. 
A tapasztalatok szerint jól tûri a szárazságot és a 
sós talajt is. Télen még a komolyabb fagyokat is jól 
elviselni. Ha a termés céljából telepítjük, azért a 
nagyon gyenge és a savanyú talaj nem javasolha-
tó. Ügyeljünk arra is, hogy elegendô fényt kapjon, 
különben felkopaszodik és nem terem.

Homoktövis –  
különleges vitamin a kertbôl

Magyarországon a termesztés 1985-ben 
indult meg, jelenleg is többféle szaporítóanyag 
kapható. A nemesített fajták döntô többsége már 
nagy bogyójú, tövis nélküli, így kézzel is könnyeb-
ben szedhetô. Kaphatók orosz, német és újabban 
román fajták is, ezek között elsôsorban érési idô-
ben, bogyószínben és formában, valamint C-vita-
min-, olaj- és karotintartalomban van különbség. 

Ha homoktövist telepítünk, az akár tíz évig is 
ott maradhat. Az egymagában ültetett homok-
tövis fácska azonban nem terem, mert a nôi és 
hím virágok külön növényeken helyezkednek el.  
A telepítés során ezért mindig porzós példányo-
kat is szükséges vásárolni: egyetlen hímvirágzatú 
egyed tíz nôi példányhoz is elegendô. A nemek 
a nyugalmi állapotban is könnyen felismerhetôk, 
mert a porzós egyedek rügyei vastagok, toboz-
szerûek, a termôs egyedeken pedig a vesszôhöz 
simulnak, vékonyak. Mivel azonban ez a jellegze-
tesség csak a termôkorú fákon látható, a csemete 
beszerzésénél a faiskolákra kell támaszkodni.

A telepítés optimális ideje a nyugalmi idôszak. 
A csemetéket 1-2 méterre ültessük egymástól.  
Kb. 30×30 cm-es gödörbe, 50 cm mélyre rakjuk, 
majd alaposan öntözzük be. 

A növény gyakran csak nagyobb bokor mé-
retû, növekedését rendszeres metszéssel is kor-
dában tarthatjuk. Metszéskor egy vagy két tör-
zsû bokorrá neveljük, majd a 3. évtôl ritkítsuk a 
termôgallyakat. A hímivarú fákat elég ritkábban 
metszeni.

HOGYAN GONDOZZUK? A tápanyagok közül 
elsôsorban a foszforigénye magas, így amennyi-
ben talajunk ezzel az ásvánnyal kevésbé ellátott, 
1,5-2 kg/100 m2 trágyázás szükséges. Ez a nö-
vény a pillangósokhoz hasonlóan a gyökérgümôi-

ben megtelepedô nitrogénkötô baktériumokkal él 
együtt, ami a talajt nitrogénnel gazdagítja, hosz-
szabb távon is. Az elsô években meghálálja az ön-
tözést, bár jól bírja a szárazságot. A legveszélye-
sebb betegsége a verticilliumos tôpusztulás, ami 
ellen nem tudunk hatékonyan védekezni. A növé-
nyek jó kondíciója segítheti a megelôzést. 

A SZÜRET A fácskák az ültetés utáni 3-4 évben 
kezdenek teremni. A szedés házikertben vagy ki-
sebb felületen kézzel történhet, augusztus má-
sodik felétôl. A bogyós hajtásvégeket egészben 
is levághatjuk, de ezzel csökken a következô évi 
termés. Üzemi méretek között ma már speciális 
gépekkel dolgoznak, ami hirtelen fagyasztással a 
bogyókat szinte lepergeti az ágakról. Egy idôsebb 
fácska 10-15 kg termést is adhat. A gyümölcs 
könnyen romlik, ezért mielôbb le kell hûteni vagy 
feldolgozni.

A bogyók 75-80%-a lé, ami kipréselhetô. Íze 
erôsen savanyú, rendkívül jellemzô aromájú. Aki 
ezt a sajátos ízvilágot netán nem kedveli, felhasz-
nálhatja feldolgozva dzsem, bor, likôr, zselé vagy 
egyéb formában, bár a melegítés, forralás a vita-
mintartalmat csökkenti.

dr. Németh Éva 

A homoktövis fácskák sekélyen gyökeresed-
nek. Ezért vigyázzunk, mert kapálás, ásás, 
forgatás során könnyen megsérülnek a gyö-
kerek. A verticillium gomba ezek nyomán 
könnyen behatolhat a szárba és szétterjedve 
elôbb-utóbb a növény pusztulását okozza.

 Jó tudni!

Kerti tipp
A homoktövist sövényszerûen is ültethetjük, 
ilyenkor az 1 méter tôtávolság elegendô. Tö-
vises fajtákat semmiképp ne tegyünk olyan 
kertbe, ahol kisebb gyerekek vannak vagy 
olyan utak mentén, ahol gyakran elhaladunk, 
mert veszélyes is lehet.
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• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozómentes, nincs szaga, nincs benne gyom
• gyors és erőteljes gyökeresedés
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2; vagy 25 kg / 170 m2; 1,5 kg / 1-8 palánta

HOSSZAN TARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE, PALÁNTÁKHOZ

Kertészkedjen velünk! UNICHEM GAIA Kft.   |   hu.UNICHEM.si

Még kedvezôtlen terepadottságok esetén 
sem kell lemondanunk arról, hogy egészséges, 
pompás dísznövényekkel teli környezetben 
gyönyörködjünk. A dimbes-dombos, lejtôs 
ingatlanok talajának ideális csapadékellátását 
viszont nem egyszerû megvalósítani. 

A kisebb-nagyobb dôlésszögû kertek legfôbb hát-
ránya, hogy a csapadék gyorsan lefolyik róluk, még 
mielôtt bejuthatna a talajba. Nem is innen ered a 
mondás, hogy ennek a növények isszák meg a levét. 
A klímaváltozással járó, hosszú távon egyre aszá-
lyosabb idôjárás, az idôszakosan, hirtelen lezúduló, 
kiadós esôzések a hegyvidéki fekvésû ingatlanon 
kertészkedôknek egyáltalán nem kedveznek.

SZÁRAZ, ERODÁLT TALAJ Tetézi a gondot, hogy 
lejtôs telken az elfolyó csapadék idôrôl idôre le- és 
átmossa a talaj tápanyagban gazdagabb felsô réte-
gét, ily módon a mesterséges tápanyag-utánpótlás, 
a szerves- és mûtrágyázás is kevés eredménnyel 
kecsegtet. Az erodált felszínen legfeljebb a helyi 
adottságokhoz jól alkalmazkodó, rendkívül szívós, 
ôshonos növényfajok képesek megtelepedni: igé-
nyes, kevésbé ellenálló, mutatós gyep telepítésével 
itt általában hiába is próbálkozunk. Célszerû tehát 

eleve olyan dísznövényeket ültetni, amelyek vi-
szonylag jól bírják akár a tartósabb szárazságot is, 
illetve elsôsorban mélyen gyökerezô, kiterjedt gyö-
kérrendszert fejlesztô fákat, bokrokat ültessünk. 

TERASZOLÁS A még beépítetlen, rendezés elôtt 
álló telken könnyebb a dolgunk. Nem jár túlságo-
san nagy kiadással, ha munkagéppel, fentrôl lefe-
lé vagy lentrôl felfelé, a terepadottságoktól és a 
megközelíthetôségtôl függôen haladva, vízszintes 
teraszokat alakíttatunk ki. Ezzel a beavatkozással 
jelentôsen árnyalni lehet a kedvezôtlen terepadott-
ságot. A vízszintes teraszokon a csapadéknak van 
ideje beszívódni a talajba, és a lemosódást is kikü-
szöbölhetjük. Idôvel, amint a természetes flóra bir-
tokba veszi a mesterségesen kialakított felületeket, 
szinte észrevétlenné válik a lépcsôzetes kialakítás.

CSAPADÉKCSAPDA Ha az elôbb említett terep-
rendezésre már nincs lehetôség, még mindig van 
egy módszer, amivel a lehulló esôvizet és a hólét 
megtarthatjuk. A lejtôre merôlegesen ásott árkok-
kal gyakorlatilag egy csapadékcsapda-rendszert 
hozunk létre. Sûrûn ültetett, sekélyen gyökerezô 
dísznövények vízellátására ez a módszer természe-
tesen kevésbé alkalmas. Hátránya továbbá, hogy az 
árkokat a lehulló lombozat, a fentrôl kimosódott 
föld, vagy éppen a vakondtúrások miatt gyakorta 
kell tisztítani. Emellett van, aki esztétikailag za-
varónak találja az árokrendszert. Elônye viszont, 
hogy az úgynevezett övárkokból a felhalmozódott 

Ha lejt a kert
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vizet akár a föld felszíne alá elhelyezett mûanyag 
tartályokba is elvezethetjük, majd azokból aszá-
lyos idôszakban egy szivattyú segítségével öntözni 
tudunk. Az esôvíz és a hólé sokkal lágyabb, mint 
a csapvíz, élettani hatása lényegesen kedvezôbb, 
mint a vezetékes vízé.

MESTERSÉGES VÍZUTÁNPÓTLÁS Ha a már 
meg lé vô növények és tereptárgyak miatt sem a 
te ra szo lás, sem az árkolás nem járható út, vagy 
szá munk ra egyik sem szimpatikus, mesterséges 
víz utánpótláshoz kell nyúlnunk. Dombos-hegyes 
vi dé ke ken sem kuriózum, hogy mélyebbre fúrva 
saját víz nyerô kúthoz juthatunk, de locsolásra al-
kalmas esô vi zet a ház ereszcsatorna-rendszerébôl 
is gyûjthetünk.

Amennyiben az egyetlen vízforrás a kerti csap, 
a legpraktikusabb és leginkább költségkímélô meg-
oldás egy saját készítésû, a kertet behálózó, csepeg-
tetôs tömlôrendszer kialakítása, lefektetése. Egyál-
talán nem szükséges drága, elôregyártott elemeket 
vásárolnunk: egy elôzetes terepfelmérést követôen 
mi magunk is könnyen, gyorsan elkészíthetjük. 
Az áruházláncok akciós kínálatából már a legol-
csóbb, félcolos locsolótömlô is alkalmas e célra.  
Az általában 25 és 50 méteres egységekben kap-
ható slagokat mûanyag toldatokkal és AWAB-bilin-
csekkel csatlakoztathatjuk egymáshoz. Mindössze 
arra kell ügyelni, hogy a lefektetett tömlô ne csa-
varodjon meg, legyen egy minimális lejtése, hogy 
a nyomás alatt lévô víz a rendszer végéhez üzem-
biztosan eljusson. A tömlôk legvégét parafa dugó 
és bilincs segítségével lezárjuk. A hosszan kígyózó 
locsolótömlôket a növények tövéhez közel vezessük 
el, majd a gyökérzóna szélességében az alsó felüle-
tére kis átmérôjû fúrószárral lyukakat fúrunk. An-
nak érdekében, hogy a slagrendszer ne mozduljon el 
a helyérôl, V alakban meghajlított erôs kampókkal 
rögzítsük. A párolgási veszteséget minimalizáljuk, 
ha a gyökérzóna feletti szakaszokon a tömlôt 5-10 
centiméter mélyre leássuk, vagy földdel befedjük.

Schlichthuber Márton

Kerti tipp
A csepegtetô öntözés a legtakarékosabb, és 
szakszerûen alkalmazva a növények számá-
ra is a legideálisabb vízutánpótlási mód. Ha 
magunknak akarunk készíteni csepegtetô ön-
tözôrendszert, le kell mérnünk a vízhozamot, 
liter/percben (hány másodperc alatt telik meg 
egy 10 literes vödör) kiszámolható a vízho-
zam. Ezután meg kell mérnünk a víz nyomá-
sát, ami optimális esetben 3–4 bar között van. 
Az adatok birtokában kiválaszthatunk olyan 
perforált (csöpögtetô) csöveket, amelyek mé-
terenként és óránként pontosan meghatáro-
zott vízmennyiséget adnak le. Fontos tudni, 
hogy általában 300 folyóméternél több csô 
egy rendszerre nem kapcsolható. A csövet 
úgy helyezzük el a növényeink körül, hogy 
le he tô leg a tövükre kerüljön a víz. Mûanyag, 
vagy drót letûzôkkel rögzíthetjük a talajra a 
csövet, hogy ne mozduljon el. A csôrendszer 
elejével rácsatlakozhatunk a kerti csapra, a 
végét pedig ledugózhatjuk (végdugó).

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.
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JELLEMZÔI A gubacsatkák kisméretû (0,08- 
0,3 mm) rovarok, szabad szemmel nem láthatók. 
Két pár lábuk a fejtor alján helyezkedik el. A leg-
több fajra jellemzô, hogy váltivarúak, szûznem-
zéssel szaporodnak, áttelelésük imágóként (nôs-
tényként) történik a rügypikkelyek alatt. Tavasszal, 
április végén vándorolnak át a levelekre. Évente 
sok nemzedékük fejlôdik, egy levélen akár több 
ezer atka táplálkozhat. 

TÜNETEK A gubacsatkák elsôsorban fákon, 
szôlôn, gyümölcstermô bokrokon fordulnak elô. 
A tünetek fajra jellemzôek. Néhány gyakoribb kép-
viselôjük:

A szôlô gubacsatka károsításának hatására a 
levelek színén dudorok láthatók, a levelek fonákán 
pedig nemezes atkagubacs képzôdik. A hajtásnö-
vekedés csökken és kevesebb termés fejlôdik. 

A dió szemölcsös gubacsatka jelenléte a fán 
általában kisebb mértékben okoz kártételt, azon-
ban tünetei könnyen felismerhetôk. A levelek fo-
nákán szívogatnak, melynek hatására a leveleken 
kidudorodó gubacsok alakulnak ki. Ezek fehér, 
majd vöröses-barnás árnyalatúvá színezôdnek 
el. A levelek fonákján szôrös szövedék figyelhetô 
meg. A károsított levelek elszáradhatnak. Ritkán 
a kártétel a termésen is megjelenhet, bár ezen 
nem olyan látványos, azonban a terméshozamot 
befolyásolja.

A dió nemezes gubacsatka kártétele szintén 
látványos, de nem minôsül jelentôs kártevônek. 
Könnyen megkülönböztethetô a dió szemölcsös 
gubacsatkától, mivel itt a kártevôk szívogatásá-

nak hatására nagyobb kiterjedésû, kidudorodó, 
fehér nemezes gubacsok keletkeznek a levélen. 
Rügyekben telelnek át ôk is, majd lombfakadást 
követôen jönnek elô és kezdik meg a károsítást. 
A telelésre vonulásukig a gubacsok védelmében 
élnek.

A körte-gubacsatka kártételével viszonylag 
hamar találkozhatunk, már fakadás után, virág-
zás kezdetén. A leveleken a szívogatás hatására 
pirosas gubacsok jelennek meg, amik belsejében 
élnek. Mivel a gubacsok belsejében vannak, így a 
védekezés nehézkes ellenük, de igazából el is ha-
nyagolható. A legtöbb szakirodalom nem is tesz 
róluk említést

A tûztövis-gubacsatka nem minôsült gyakori 
kártevônek, de az utóbbi években a házikertekben 
egyre gyakrabban jelentkezik. A kártétele könnyen 
felismerhetô. A tûztövis levelein vörös foltok je-
lentkeznek, amik igazából sok, nagyon apró, kerek 
gubacsok összessége. A gubacsok mind a levél fo-
nákán, mind a színén is megtalálhatók. Mivel nem 
egy jelentôs kártevô, nem igazán szoktak ellene 
védekezni.

ÁLTALÁNOS VÉDEKEZÉS A védekezést már ta-
vasszal elkezdhetjük atka elleni készítményekkel, 
vagy akár kénnel is lehet gyéríteni ôket. Az atka 
elleni növényvédô szerek közül a kontakt készít-
mények a gubacsban lévô atkák ellen nem lesz-
nek hatásosak, csak a rajzó imágó ellen, ezért 
felszívódó atka elleni készítményeket használjunk. 
Fontos, hogy a gyümölcsfáknál olyan készítményt 
válasszunk, ami abban az adott kultúrában enge-
délyezve van.

Szerzô?

Gubacsatkák
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A rágcsálóirtás témaköre sokakat érintô 
feladat. Írásunkban számba vesszük, hogy 
milyen lehetôségek állnak rendelkezésünkre. 

HATÓANYAGOK Jelentôs helyet foglalnak el a 
palettán a rágcsálóirtásra szolgáló szabad for-
galmú szerek. Az etetôanyagok legtöbbjében a 
bromadiolon, a difenakum, a brodifakum ható-
anyag található meg. Ezeknek a hatóanyagoknak 
a mérgezô hatása azon alapszik, hogy kiszorítja a 
K-vitamint a rágcsáló anyagcseréjébôl, ennek kö-
vetkeztében a májban nem termelôdnek a hasz-
nos anyagok, így folyamatosan romlik a vér alvadó 
készsége, belsô vérzés lép fel és az állat elpusztul.
 
FELELÔSSÉGTELJESEN Mindenekelôtt a leg-
fontosabb, hogy felhívjuk a figyelmet az emberi 
felelôsségre. Rágcsálóirtót csak etetôdobozba 
helyezzünk ki! A tapasztalatok szerint az emberek 
döntô többsége nem tesz így, pedig ezt már jog-
szabályi háttér is elôírja.

HÁZIÁLLATOK Sokunkat foglalkoztat, hogy a há-
ziállatokra milyen hatást gyakorolnak a rágcsáló-
irtók. Vegyük alapul, mi történik akkor, ha a mérget 
közvetlenül fogyasztja el a kutya, vagy macska.  
A gyártók keserû ízanyaggal látják el a készítmé-
nyeket annak érdekében, hogy ne váljanak vonzó-
vá a kedvenceink számára. A hatóanyag más úton, 
mérgezett egér vagy patkány elfogyasztásával is 
bejuthat háziállatunk szervezetébe. Ennek a koc-
kázatát nehezebb kivédeni. 

A szabad keres ke del mi forgalom ba kerülô 
ir tó szer maxi mális ha tó anyag-tar tal ma jog sza-
bály ban rögzített érték. Ezt kí sér letek alapján 
ha tá roz zák meg és az egér vagy patkány átlagos 
test tö megéhez mérten számolják ki. A mérge-
zett rág csá lóban ugyan meg ta lál ható a ható-
anyag, de ez a mennyiség a kutyus vagy a cicus 
elhullását nem okozza. A mér gezés enyhe tünetei 
meg jelenhetnek. Például az erek minimális me-
chanikai hatásra is sérülnek, apróbb vérzések ke-
letkeznek, ritkán véres vizelés, véres bélsárürülés 
következhet be.

A TÜNETEK a szervezetbe kerülést követô 18-24 
órával jelentkeznek. A kutya vagy macska bágyadt, 
nem szívesen mozog, sokat fekszik, étvágytalan. 
Amennyiben ezeket tapasztaljuk, azonnal fordul-
junk állatorvoshoz! K1-vitamin-injekcióval, illetve 
C-vitamin- és kalciuminjekció-kiegészítéssel a baj 
orvosolható. Amennyiben szemtanúi voltunk a 
méreg vagy a mérgezett állat elfogyasztásának, 
a hánytatás az elsôdleges lépés. A mérgezettség 
mértéke függ az állat súlyától, a rágcsálóirtó szer 
mennyiségétôl vagy az egymás után elfogyasztott 
mérgezett rágcsálók számától és nem utolsósor-
ban emberi figyelmességtôl. 

Mechanikus rendszerek alkalmazásával is 
eredményesen irthatjuk a rágcsálókat. Számos 
egér fogó, élve fogó egércsapda, lecsapós vagy 
nyak ti lós egérfogó eszköz, méregmentes egérra-
gasztó, ragasztós lap, illetve egérfogóba tehetô 
irtó szer mentes csalizó anyag, vagy ultrahangos és 
elek tro mágneses megoldás létezik. 

A felelôs döntésben segítenek a szakmailag is 
felkészült mezôgazdasági szaküzletekben.

Bors Anita

Mérges a helyzet…

A rovar- és rágcsálóirtás az otthonunkban, a 
gazdaságokban, az állattartó telepeken nem 
öncélú tevékenység, hanem járványvédelmi 
szempontból is elengedhetetlen. Fizikai kár-
tételükön túl sokkal nagyobb veszélyt jelent, 
hogy ezek az állatok számos kórokozót, em-
berekre ártalmas betegséget terjeszthetnek.

 Jó tudni!



28

A nyáron kertben tartott növényeket telelte-
tési szempontból két fô csoportra oszthatjuk. 
A leanderekre és hasonló igényû mediterrán 
növényekre, amelyek a hûvös helyet igénylik 
télen, valamint a hibiszkuszokra és társaikra, 
amelyek lakásban is tarthatók. 

A LEANDEREKNEK a hûvös, világos telelô hely a 
tökéletes, ahol minimális öntözés mellett érzik jól 
magukat. A legtöbbször azonban a pincékben, ga-
rázsokban várják a tavaszt, így általában kevesebb 
fény éri ôket. Fontos, hogy az öntözést a hôfokhoz 
igazítsuk. Az elmúlt tavaszias télen a meleg idôjá-
rás miatt kicsit gyakrabban kellett locsolni, hogy 
ne száradjon ki teljesen a földjük. Ha a földlabda 
elválik az edény falától, az már a kiszáradás jele. 
Ezt elôzzük meg, de többször és kevesebb vízzel lo-
csoljunk, hogy ne induljanak hajtásnak a növények. 

A hûvös teleltetôben tartott növényeket soha 
ne tápláljuk, se tápoldattal, se egyéb, például tartós 
hatású mûtrágyával. A téli idôszakban a leanderek-
nek pihenni kell, keringésük lelassul, nem szabad 
tápanyaggal serkenteni ôket. Várjuk ki a jó idôjá-
rást, csak ha már világos, meleg helyre kerülnek, 
akkor kezdjük meg a tápoldatozásukat.

A lakásban tartott növényeket is ritkábban 
tápláljuk. Télen, fényszegény helyen ne serkentsük 
virágzásra a hibiszkuszokat, inkább általános jel-
legû tápanyag-utánpótlást alkalmazzunk. Két-há-
rom hetente etessük csak és kisebb vízmennyiséget 
adjunk egyszerre. A téli virágzás legyengíti a nyá-
ron szabadban tartott, dúsan virágzó növényeket.

VIZSGÁLJUK ÁT a sötétebb teleltetôben és a la-
kásban tartott növényeket is rendszeresen, hogy 

idejekorán felfedezzük a kártevôket. Az egyik leg-
gyakoribb probléma a levéltetvek megjelenése. 
A leandereken általában sárga színûek, míg a hi-
biszkuszokon a feketék telepszenek meg. Jelenlé-
tükre utalhat, ha egyre több levél eltorzul, össze-
pöndörödik, megsárgul. A levéltetvek a hajtásokon 
és a levelek fonákján lapulnak, sokszor nehéz észre-
venni ôket. A leveleket szívogatják, ezzel gyengítik 
a növényt és egyéb betegségeket is terjeszthetnek. 
A növényen és környékén megjelenô ragacsos réteg 
is felhívja rájuk figyelmünket. A tetvek választják 
ki ezt a mézszerûen ragadós anyagot. A „mézhar-
maton” gyorsan megtelepszik a korompenész, ami 
amellett, hogy csúnya látvány, tovább gyengíti a 
növényt. A korompenész megszûnik, ha a kártevô-
ket sikerül kiirtanunk. 

Ha nem fedezzük fel idôben a sokszor igen apró 
állati kártevôket, azok gyorsan elszaporodnak. Kez-
detben az erôs vízsugárral történô lemosás, vagy 
alapos áttörlés is segíthet, de nagyobb szaporulat 
ellen gazdaboltban szerezzünk be permetezôszert.

LAKÓTÉRBEN NE PERMETEZZÜNK mérgezô 
anyagokkal, a gazdaboltban olyan permetezôszert 
kérjünk, ami mérgezô vegyi anyagok nélkül fejti ki 
hatását. Ha érzékeny növényt kell permeteznünk, 
csak egy hajtásán próbáljuk ki a szert, nehogy per-
zseljen. Léteznek olyan permetezôszerek is, ame-
lyek a tetvek elpusztítása mellett megtisztítják a 
növényt, elôsegítik a sérülések gyógyulását.

Ha minden növényünk újra egészséges, tartsuk 
szem elôtt, hogy a legjobb védekezés a megelôzés. 
Ha új növény kerül hozzánk, vizsgáljuk át lomboza-
tát, nehogy így kerüljön kártevô a többire.

Bara Éva

Teleltetési tanácsok

Kerti tipp
Párásítsunk rendszeresen a fûtött szobában, 
a szobai kártevôk legtöbbje nem szereti a 
magas páratartalmat, növényeink azonban 
jól érzik magukat.

A téli hajtások mindig gyengék, betegségre 
hajlamosak, hiszen a kevés fény mellett nem 
tudnak egészségesen fejlôdni. Érdemes ta-
vasszal visszavágni ôket.

 Jó tudni!




